
                جامعة حلوان 

االدارة العامة لشئون االفراد وهيئة التدريس 
 تعيينات/       ادارة الموارد البشرية 

  

اعالن  

 2015لعىت   ( 1 )سكم  

o  حعلً الجامعت عً خاجتها لشؼل الىظائف الاجُت: 

" للخعُحن بمعدشفى بذس" الىظائف اللُادًت : اوال 

اشتراػاث شؼل الىظُفت الىظُفت العذد 

1 
 
 

. وظُفت مذًش عام الشئىن العالجُت 

 

 كظاء مذة بُيُت –بكالىسٍىط ػب وجشاخت مع خبرة في مجال العمل 
اجخُاص - كذسها ظيخان على الاكل في الىظُفت مً الذسجت الادوى مباششة 
بُت في مجال الاداسة التي جدُدها الجامعت بىجاح  كذسة على - البرهامج الخذٍس

. اللُادة والخىجُه 

ت  1 مؤهل دساس ي عالي مىاظب لىىع العمل مع مضاولت العمل في وظائف الفئت مذًش عام الشئىن اإلاالُت والاداٍس
- جىافش الخبرة الىىعُت في أعمال الىظُفت - ألادوى مذة ال جلل عً ظيخحن 

بُت في مجال ؤلاداسة والتي جدُدها الىخذة  اللذسة - اجخُاص البرامج الخذٍس
. على اللُادة والخىجُه 

: وظائف ادوى فئاث الخعُحن :  زاهُا

اشتراػاث شؼل الىظُفت  اإلاجمىعت الىىعُت اإلاعمى الىظُفي الذسجت العذد 

ػبِب ملُم إلاذة ظىت كابلت الثالثت  38
جىص  للخجذًذ إلاذة زالر ظىىاث ٍو

مذها إلاذة خمغ ظىىاث بدذ 
اكص ى ػبلا لللشاس الىصاسي سكم 

خ 1161  30/5/2011 بخاٍس

مً الحاصلحن على بكالىسٍىط ػب وظائف الؼب البششي 

 :-وجشاخت وجخصصاتها كاالحي 

 -:قسم الباطىة العامة وتخصصاتها في :- اوال

 (1)جخصص الاوسام عذد  -2 ( 1)جخصص الصذس عذد  -1

 (2 )جخصص ألاشعت عذد  -4 ( 1)جخصص الامشاض اإلاخىػىت عذد  -3

 (2)جخصص الاػفال عذد  -6 (                                       2 )جخصص الحاالث الحشجت عذد  -5

 (2)جخصص اإلاعمل عذد  -8 (1)جخصص اإلاخ والاعصاب عذد  -7

 (1)جخصص الللب عذد  -10 (  3)جخصص الباػىت العامت عذد  -9

  (1)جخصص الامشاض الجلذًت والخىاظلُت عذد  -11

 -:قسم الجراحة العامة وتخصصاتها في:- ثاويا

( 3)جخصص اليعا والخىلُذ عذد  -2( 2)جخصص جشاخه عامه عذد  -1

( 4)جخصص الخخذًش عذد  -4( 1)جخصص جشاخت العظام عذد  -3

( 1)جخصص جشاخت الاػفال عذد  -6( 2)جخصص جشاخت اإلاخ والاعصاب عذد  -5

ت عذد  -7  (1)جخصص جشاخت الخجمُل عذد  -8( 1)جخصص جشاخت ألاوعُت الذمٍى

( 1)جخصص جشاخت اإلاعالك البىلُت عذد  -10( 2)جخصص جشاخت الللب والصذس عذد  -9

( 1)جخصص العمعُاث عذد  -12( 1)جخصص جشاخت الاهف والارن والحىجشة عذد  -11

 ( 1)جخصص ػب العُىن وجشاختها عذد  -13

 



 

  الشروط المطلىبة: -

جي كلُاث الؼب بالجامعاث الحكىمُت بخلذًش عام جُذ جذا على الاكل في البكالىسٍىط وجلذًش   -1 على ان ًكىن مً خٍش

. جُذ جذا في مادة الخخصص 

 .الا ًكىن كذ مض ى على انهائه ظىت الامخُاص اكثر مً عامحن  -2

ب الامخُاص بمعدشفُاث  2013باليعبت لذفعت هىفمبر  -3  وما بعذها ان ًكىن كذ مض ى عششة اشهش على الاكل مً عام جذٍس

. الجامعاث الحكىمُت مع جلذًم افادة بزلك 

ًخم الخفاطل بحن اإلاخلذمحن على أظاط اإلاجمىع التراكمي ألاصلي بذون خعاب أي سفع للذسجاث كذ جم على اظاط سفع  -4

خ 1748وصٍش العلُم العالي سكم / الخلذًش العام مً الادوى الى الاعلى ورلك خعب كشاس العُذ الاظخار الذكخىس   بخاٍس

4/6/2014 .

.  بئصذاس كاهىن الخذمت اإلاذهُت 2015لعىت " 18"ان ًكىن معخىفُا للششوغ الىاسدة بلشاس سئِغ الجمهىسٍت سكم  -5

غ  ال ٌعخبر -6  .الخعُحن في وظُفت ػبِب ملُم مؤهال بزاجه الخعُحن في وظائف معاووي هُئت الخذَس

ذ العً عً  -7  .  عام عىذ الخلذم لإلعالن 30ان ال ًٍض

 

   المستىدات المطلىبة-:  

 .شهادة الخلذًشاث + شهادة الخخشج  -1

ب الامخُاص ومىضح بها الفترة التي جم كظاؤها في معدشفُاث الجامعاث الحكىمُت  -2  .شهادة جذٍس

 .اإلاىكف مً الخجىُذ  -3

  .4x6خمغ صىس فىجىػشافُه ملاط  -4

 .جشخُص مضاولت اإلاهىت  -5

 .شهادة اإلاُالد كمبُىجش -6

 .صىسه بؼاكت الشكم اللىمي  -7

 .صحُفت الحالت الجىائُت  -8

ده مً جهت العمل إلاً ٌعملىن في اللؼاع الحكىمي أو كؼاع الاعمال العام  -9  .مىافلت صٍش

خ اليشش على البىابت الحكىمُت واإلاىكع الالكترووي للجامعت  -10  .ًفخذ باب الخلذم إلاذة خمعت عشش ًىما مً جاٍس



: جابع وظائف ادوى فئاث الخعُحن 

 

مً الحاصلحن على بكالىسٍىط الخمٍشع مع اجخُاص مخؼلباث وظائف الخمٍشع العالي جمٍشع ملُم الثالثت  30

ت - شؼل الىظُفت  اإلاعشفت - اإلاعشفت الكافُت باللؼت الاهجلحًز

 .الكافُت بالخعامل مع الحاظب آلالي

 

ت   زالثا  الىظائف ؤلاششافُت والخكشاٍس

الذسجت العذد 
مخخلف اإلاعمُاث 

الىظُفُت 
اشتراػاث شؼل الىظُفت اإلاجمىعت الىىعُت 

أخصائي شئون اداريت الاولى  7

اول 

بُت مخخصصت جىميت إداريت  مؤهل عالي مىاظب مع خبرة مخخصصت او دوساث جذٍس

كظاء مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت - 

جىافش الخبرة الىىعُت في مجال أعمال الىظُفت   - ألادوى مباششة 

بكالىسٍىط اإلاعهذ العالي للخمٍشع مع خبرة مخخصصت في مجال الخمزيض العالي أخصائي جمزيض اول ألاولى  1

كظاء مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً - العمل 

جىافش الخبرة الىىعُت في مجال أعمال - الذسجت ألادوى مباششة 

 الىظُفت  

أخصائي عالقاث عامت ألاولى  1

أول 

مؤهل دساس ي عالي مىاظب إلاجال العمل بششغ جىافش خبرة إلاعالم 

كظاء مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على - مخخصصت في راث اإلاجال 

ب الزي - ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة  اجخُاص الخذٍس

 .جدُده الجهت

كظاء مذة - مع خبرة مخخصصت في مجال العمل بكالىسٍىط صُذلت الصيدلت صيدلي أول ألاولى  1

 –بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

اجخُاص   - ٌشترغ الخفشغ ومىع شاػلها مً مضاولت اإلاهىت خاسج الجامعت

ب الزي جدُده الجهت    الخذٍس

إلاحصاء والزياضياث أخصائي إحصاء أول ألاولى  1

والحاسباث 

الالكتروهيت 

كظاء مذة - مؤهل عالي مىاظب مع خبرة مخخصصت في مجال العمل 

بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى 

ب الزي جدُده الجهت - مباششة    0اجخُاص الخذٍس

الخغذيت والخدبير أخصائي حغذيت أول ألاولى  1

املنزلي 

بكالىسٍىط صساعت او اكخصاد مجزلي مع خبرة مخخصصت في مجال 

كظاء مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً - العمل 

جىافش الخبرة الىىعُت في مجال أعمال - الذسجت ألادوى مباششة 

 الىظُفت  

كظاء - بكالىسٍىط هىذس ي عال مع خبرة مخخصصت في مجال العمل الهىدست مهىدس أول ألاولى  1

مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى 

 جىافش الخبرة الىىعُت في مجال أعمال الىظُفت  - مباششة 

أخصائي شئون ماليت ألاولى  4

اول 

كظاء مذة بُيُت كذسها - بكالىسٍىط ججاسة مع خبرة في مجال العمل الخمويل واملحاسبت 

جىافش - ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

 الخبرة الىىعُت في مجال أعمال الىظُفت  

كظاء - بكالىسٍىط ػب وجشاخت مع خبرة مخخصصت في مجال العمل ظب بشزى ظبيب بشزى اول ألاولى  3

مذة بُيُت كذسها ظذ ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى 

 جىافش الخبرة الىىعُت في مجال أعمال الىظُفت  - مباششة 

 



 

مخخلف اإلاعمُاث الذسجت العذد 
الىظُفُت 

اشتراػاث شؼل الىظُفت اإلاجمىعت الىىعُت 

بُت جىميت اداريت أخصائي شئون اداريت ثان الثاهيت  16 مؤهل عالي مىاظب مع خبرة مخخصصت او دوساث جذٍس

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على - مخخصصت 

 .ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

بكالىسٍىط ػب وجشاخت مع خبرة مخخصصت في مجال ظب بشزى ظبيب بشزى ثان الثاهيت  4

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في - العمل 

 وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة

بكالىسٍىط اإلاعهذ العالي للخمٍشع مع خبرة مخخصصت في الخمزيض العالي أخصائي جمزيض ثان الثاهيت  2

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على - مجال العمل 

 ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة

- بكالىسٍىط صُذلت مع خبرة مخخصصت في مجال العمل الصيدلت صيدلي ثان الثاهيت  3

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت 

ٌشترغ الخفشغ ومىع شاػلها مً  –مً الذسجت ألادوى مباششة 

 . مضاولت اإلاهىت خاسج الجامعت

الاحصاء والزياضياث أخصائي احصاء ثان الثاهيت  5
والحاسباث والكتروهيت 

ب  مؤهل عالي مىاظب مع خبرة مخخصصت او جذٍس

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي - جخصص ي في مجال العمل 

 .ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

أخصائي شئون حعليم الثاهيت  1
وظالب ثان 

- مؤهل عالي مىاظب مع خبرة مخخصصت في مجال العمل الخعليم 

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت 

 .مً الذسجت ألادوى مباششة 

- بكالىسٍىط علىم مع خبرة مخخصصت في مجال العمل العلوم أخصائي معامل ثان الثاهيت  1

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت 

 .مً الذسجت ألادوى مباششة 

أخصائي وشاط اجخماعي الثاهيت  2
ثان 

ب الخدماث الاجخماعيت  مؤهل عال مىاظب مع خبرة مخخصصت او جذٍس

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي - مخخصص فى مجال العمل  

 .ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

بكالىسٍىط صساعت او اكخصاد مجزلي مع خبرة مخخصصت او الخغذيت والخدبير املنزلي أخصائي حغذيت ثان الثاهيت  2

ب مخخصص فى مجال العمل  كظاء مذة بُيُت كذسها - جذٍس

زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى 

 مباششة

كظاء - مؤهل عال مىاظب لىىع العمل فى مجال الفىىن الفىون أخصائي وشاط فنى ثان الثاهيت  1

مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً 

 الذسجت ألادوى مباششة

بكالىسٍىط هىذس ي عال مع خبرة مخخصصت فى مجال الهىدست مهىدس ثان الثاهيت   2

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في - العمل 

 وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة

ب - بكالىسٍىط ججاسة الخمويل  واملحاسبت أخصائي شئون ماليت ثان الثاهيت  11 مع خبرة مخخصصت او جذٍس

ب اإلاخخصص  كظاء - مخخصص فى مجال العمل او جذٍس

مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً 

 الذسجت ألادوى مباششة 

 



 
 

مخخلف اإلاعمُاث الذسجت العذد 
 الىظُفُت

اشتراػاث شؼل الىظُفت اإلاجمىعت الىىعُت 

الثاهيت   2
كاجب شئون اداريت 

ثان 
املكخبيت 

مؤهل  دساس ي بحن اإلاخىظؽ والعالي مىاظب لىىع العمل مع مضاولت 
- العمل في وظائف الفئت الادوى مذة ال جلل عً زمان ظىىاث 

مؤهل دساس ي مخىظؽ مىاظب لىىع العمل مع مضاولت العمل في 
مؤهل اكل مً -  عً زمان ظىىاث لوظائف الفئت الادوى مذة ال جم

اإلاخىظؽ مىاظب لىىع العمل مع مضاولت العمل في وظائف الفئت 
 .الادوى مذة ال جلل عً زمان ظىىاث 

الفىيت الهىدست املساعدة فنى ثان الثاهيت   3
 خبرة –مؤهل فنى مخىظؽ او فىق اإلاخىظؽ مىاظب لىىع العمل 

كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث - مخخصصت لىىع العمل 
 على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة

املعامل فنى معامل ثان الثاهيت   2
كظاء مذة بُيُت كذسها - مؤهل فنى مخىظؽ مىاظب لىىع العمل 

-  زماوي ظىىاث على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 
 على أن يتم شغلها عه طريق الىقل

الخمزيض والصحت العامت فنى جمزيض ثان الثاهيت   2

مؤهل فنى مخىظؽ مىاظب لىىع العمل الى جاهب جىافش الخبرة 
كظاء مذة بُيُت كذسها زماوي ظىىاث - الفىُت في مجال العمل 

على أن يتم شغلها -  على ألاكل في وظُفت مً الذسجت ألادوى مباششة 

 عه طريق الىقل
وظائف ادوى فئاث الخعُحن  :  سابعا
اشتراطات شغل الوظيفة المجموعة النوعية الدرجة  العدد 
 .بكالوريوس سراعت او اقخصاد منزلي مع خبرة مخخصصت في مجال العمل  منزليغذيت وجدبير ثالثالثت  10
 .مؤهل عال مىاسب جىميت اداريت الثالثت  34
 ." محاسبت " بكالوريوس ججارة جمويل واملحاسبت الثالثت  33
 .مؤهل عال مىاسب حعليم الثالثت  27
 .مؤهل عال مىاسب خدماث اجخماعيت الثالثت  7
 .او ما يعادلها  (وثائق ومكخباث  )ليساوس آداب مكخباث ووثائق الثالثت  9

 .بكالوريوس علوم علوم الثالثت  10
 .سراعي مىاسب لعبيعت العمل - مؤهل فنى مخوسغ فنى سراعت وحغذيت الزابعت  25
 .مؤهل فنى مخوسغ مىاسب لىوع العمل او مؤهل اقل من املخوسغ مىاسب لىوع العمل مل افنى معالزابعت  15
 مؤهل مخوسغمكخبيت الزابعت  37
 قضاء مدة قدرها – (محو الاميت على الاقل  )الاملام بالقزاءة و الكخابت ومبادئ الحساب خدماث معاوهت الخامست  14

 .خمس سىواث على الاقل فى الدرجت الادوى مباشزة 
دون الحاجت الى خبرة   (محو اميت على الاقل  )الاملام بالقزاءة و الكخابت ومبادئ الحساب خدماث معاوهت السادست  35

 .عمليت سابقت 

فعلى مً ًشػب شؼل اخذي الىظائف بعالُت الخلذم بؼلب باظم امحن عام الجامعت في مىعذ ػاًخه خمعت عشش ًىما مً 

مكً الاػالع على بؼاكت الىصف على لىخت ؤلاعالهاث  خ اليشش  بئداسة شئىن العاملحن مشفلا بها صىس اإلاعدىذاث الاجُت ٍو جاٍس

فظل ان ًكىن مً مدافظت اللاهشة   0باإلداسة  وظِخم جدذًذ مُعاد للملابلت عىذ جلذًم الؼلب ٍو

  ٍاألوراق المطلىبت لىظُفت مذَز عبم ه-: 
ً مخخالُحن بمشجبت كفاًت ممخاص وبُان خالت وظُفُت معخمذ مً جهت العمل  .1 ٍش في                         ان ًكىن خاصال على جلٍش

 ..العيخحن ألاخحرجحن 

 .بُان عً ابشص اهجاصاث اإلاخلذم وإظهاماجه فى الىخذة التي ٌعمل بها مذعما باإلاعدىذاث اإلاؤٍذة لزلك  .2

اكتراخاث لخؼىٍش الىخذة او اخذ أوشؼتها الشئِعُت لخدعحن أدائها وسفع الكفاءة ؤلاهخاجُت فيها وجؼىٍش ألاهظمت التي جدكم  .3

 .العمل وجبعُؽ إجشاءاجه 

 له على  presentationإعذاد ملترح بشان خؼت العمل على أن ًخم إعذاد اإلالخص واإلالترح باظخخذام الحاظب آلالي وعمل  .4

 . جمهُذا لعشطه على لجىت اللُاداث PowerPointبشهامج 

 .صىس شخصُت  ( 6 )عذد  .5

 .صحُفت الحالت الجىائُت  .6

 .صىسة البؼاكت الشخصُت  .7

 .صىسة جىاص العفش ان وجذ  .8



 
 
 

  للىظبئف اإلشزافُه والتكزارَت مىافقت جهت العمل كذلك بُبن حبلت مزفك به جمُع المستىذاث المذعمت

 .لشغل الىظُفت داخل ملف معتمذ 

 ٌالعبلٍ فُتطلب تزخُص مشاولت المهىت والىقببت علً                ضامب ببلىسبت لىظبئف الطب البشزي والتمز 

 .ان َكىن حذَث التخزج وامضً فتزة االمتُبس  

 ٍامب التقذم لىظبئف ادوً فئبث التعُُه فبألوراق المطلىبت ه -:

 .بؼاكت الشكم اللىمى .1

 .شهادة اإلاُالد .2

جي عام  .3 ت "  وما بعذها 2007اإلاؤهل الذساس ي على ان ًكىن مً خٍش  ".للىظائف الاداٍس

 .اإلاىكف مً الخجىُذ .4

 .صحُفت الحالت الجىائُت  .5

ذ العً عً  .6  . عام عىذ الخلذم لالعالن35ال ًٍض

 .في خالت الخلذم ألكثر مً وظُفت ظِخم اظدبعاد الؼلباث اإلالذمت  .7

                رئيس اجلامعة 

 (ياسر ُحسنى ُمحّمد صقر . د.أ )

 


